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Sammanfattning
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) ) i
området Stockrosen, Ulricehamns kommun inför en planerad byggnation.
En naturvärdesinventering (NVI) utfördes den 25 maj 2018. Vid naturvärdesbedömningen
användes SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014). NVI innebär
identifiering av geografiska områden som har betydelse för biologisk mångfald. Områden med
förhöjda naturvärden avgränsas som naturvärdesobjekt. De klassificeras och beskrivs utifrån
naturvärden och dess betydelse för den biologiska mångfalden. I denna inventering har
klasserna 1-4 identifierats.
Inventeringsområdet består av två grönytor varav den västra delen fungerar som en grön kil
söderifrån till Stadsparken medan den östra delen ligger som en grön oas inne i bebyggelsen.
Under inventeringen observerades två klass 2 områden, två klass 3 områden samt ett klass 4
område som naturvärdesobjekt samt 3 värdeelement i form av träd som ansågs viktiga för den
biologiska mångfalden genom storlek, ålder och skyddsvärde. Även två observationer av
rödlistade arter gjordes.
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Bakgrund
1.1 Uppdrag och syfte
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) inom ett
område inför en kommande detaljplan. Syftet med en NVI är att lokalisera miljöer med förhöjda
naturvärden samt förekomster av skyddsvärda arter..

1.1. Avgränsning
Utredningsområdet enligt avgränsning i Figur 1. Total area är cirka 4,3 ha.

Figur 1. Översikt utredningsområdet.
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1.2 Allmän beskrivning av området
Utredningsområdet ligger I södra delen av Ulricehamns tätort och består av två områden
sammanhållna av en smal korridor samt ett långsmalt område strax söder där om. Den västra
delen fungerar som en grön kil in mot den närbelägna Stadsparken medan den östra delen mer är
som en grön oas kringgärdat av bebyggelse och verksamheter.
Även ett mindre område med planterade träd på en i övrigt kortklippt gräsmatta utgör ett mindre
del av hela utredningsområdet.
Ett påfallande rikt fågelliv kunde också konstateras med bland annat häckande stare och
rödvingetrast och gott om spår efter hackspettar. Även mängden död ved var ställvis påfallande
och spår efter vedlevande insekter var inte ovanligt.

2. Metod
2.1 Utförande av denna naturvärdesinventering
Denna NVI är utförd på nivå fältnivå medel, vilket innebär att inventeringen identifierar och
avgränsar naturvärdesobjekt ned till en yta av 0,1 ha alternativt linjeformade objekt med en
längd på 50 meter eller mer, och en bredd på 0,5 meter eller mer. Inventeringen är utförd med
tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd” och ”värdeelement”. Även observerade
rödlistade arter samt naturvårdsarter har noterats.

Tillägg

Beskrivning

Naturvärdesklass 4

Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst
naturvärde – identifieras och avgränsas.

Generellt biotopskydd

Områden som omfattas av generellt biotopskydd
enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om
områdesskydd identifieras och kartläggs.

Värdeelement

Element som är särskilt viktiga för områdets
naturvärden eftersöks, kartläggs och redovisas.

I tillägget värdeelement har träd med betydelse för den biologiska mångfalden tagits med samt
rödlistade träd.
Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM.
Inventeringen utfördes den 25 maj 2018 av Morgan Johansson, Onsala Biokonsult AB
(underkonsult).

3. Resultat
Fem naturvärdesobjekt kunde identifieras vid inventeringen samt ett generellt biotopskydd i
form av en stenmur inom område 2. Två observationer av rödlistade arter samt en naturvårdsart
och fyra värdeelement observerades.
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3.1 Naturvärdesobjekt
Naturvärdesinventeringen pekade ut 5 naturvärdesobjekt. Av dessa klassades 2 områden till
naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde”, två till naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde” och ett
område till naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde” (Figur 1.).

Figur 2. Naturvärdesobjekt.
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Värdeelementen pekades ut i form av grova träd och träd för betydelse för pollinerande insekter
samt en högstubbe med gott om insektsgnag (Figur 2.).

3.2 Rödlistade arter och naturvårdsarter
Stare som är rödlistad (VU) observerades vid inventeringen häckande både i område 2 och
område 4. Inga övriga rödlistade arter har rapporterats från området i artportalen. (ArtPortalen,
2018)
I norra delen av område 4 observerades att bestånd med strutbräken. Även ett bestånd av
strutbräken observerades i område 2. Rödlistade arter och naturvårdsarter som observerades i
området under naturvärdesinventeringen redovisas i Figur 3.

Naturvårdsart 1 & 2, Strutbräken

3.3 Generellt biotopskydd och värdeelement
En stenmur observerades i västra delen av inventeringsområdet. Möjligen är denna en rest av en
äldre byggnad i området.
Ett flertal träd som har stor betydelse för biologisk mångfald observerades. Sälg salix sp. har
stor betydelse för vårflygande insekter. Även andra bärande träd såsom oxel och körsbär har
betydelse för pollinerande insekter men bären utgör också en viktig födokälla för till exempel
fåglar. Gamla ekar i synnerhet sådana som får växa solitärt och solbelysta är viktiga för insekter
men också för lavfloran. Även en grov högstubbe med rikligt med insektsgnag och spår av
födosökande hackspettar.
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Stenmur, Generellt biotopskydd objekt nr 1.
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Figur 3. Generellt biotopskydd, naturvårdsarter och värdeelement.

4. Samlad bedömning
Större delen av området består av äldre flerskiktad lövblandskog där alen dominerar stora delar.
Området verkar även vara välbesökt då ett flertal stiga korsar genom området och bedöms ha en
stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
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Fågellivet bedöms vara påfallande rikt och fältskiktet välutvecklat. Vitsippa dominerade i
västra delen av inventeringsområdet medan skogsnävan var den kärlväxt som dominerade i
östra delen. Där finns också en bäckravin där bäcken fortfarande höll vatten trots långvarig
torka. Vatten är av stor vikt för den biologiska mångfalden.
Alsumpskogar har minskat kraftigt under en lång tid i södra delen av Sverige. Även om stora
delar av alskogen var påfallande torr hade träden välutvecklade socklar vilket tyder på att det
har varit mycket fuktigare här för inte allt för länge sedan. Men vid fältbesöket dominerade
älgört framförallt inom naturvärdesobjekt 4 vilket kan ses som en första indikation på att
artsammansättningen kommer på sikt att förändras när marken blir allt torrare från alsumpskog
mot mer lövblandskog.
Naturvärdesobjekt 5 och då främst områdets västra del bedöms också ha en stor betydelse som
en grön kil in mot stadskärnan och framförallt mot Stadsparken. Även nordöstra delen av
området har betydelse för denna gröna kil.
Sälgen var förr ett betydelsefullt element i jordbrukslandskapet och växte ofta längs med
stenmurarna och dikeskanter som delade av landskapet. Den har i jordbruket oftast setts som
ofördelaktigt sly och röjts bort. Detta har medfört att sälgen blir alltmer ovanlig trots att den
fyller ett flertal viktiga funktioner. Bland annat gynnar den de tidiga vårflygande insekterna
såsom olika arter av vildbin och humlor vilka tillhandahåller värdefulla ekosystemtjänster
såsom pollinering av växter.
Dispens kan behövas sökas om stenmurar som åtnjuter generellt biotopskydd påverkas och
kompensationsåtgärder i form av till exempel komplettering eller ersättning av stenmur kan
behöva vidtas.
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Bilaga 1
Metod
I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering, nivå fält
medel (SS 199000:2014) använts. Nedan beskrivs metoden i korthet. För fullständig
metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2).
En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk
mångfald. Områden med förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs.
Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en
bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. Landskapsobjekt
kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska
redovisas som geografiska områden.
En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:
1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper.
2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter
beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare
naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför de är valda.
Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att
bedömningen är preliminär.
De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass.
Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1-3) och en fjärde klass kan
läggas till. Naturvärdesklasserna beskrivs i tabell 1.
För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 31 oktober i södra
Sverige.

Tabell 1. Beskrivning av naturvärdesklasser.
Naturvärdesklass

Förtydligande

Ungefärlig klass i nationella
inventeringar

Högsta naturvärde –
naturvärdesklass 1

Varje enskilt område
bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

Högt naturvärde –
naturvärdesklass 2

Varje enskilt område
bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
lövskogsinventeringens klass 1 och 2,
ängs- och betesmarksinventeringens
aktiva objekt, ängs- och
hagmarksinventeringen klass 1-3,
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2,
skyddsvärda träd enligt
åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringen klass 1 och 2,
rikkärrsinventeringen klass 1-3, limniska
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass
urvatten, värdekärnor i naturreservat
samt fullgoda Natur 2000-naturtyper.
Detta förutsatt att de inte uppfyller
naturvärdesklass 1.

Påtagligt naturvärde –
naturvärdesklass 3

Varje enskilt område
behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald regionalt,
nationellt eller globalt, men
det bedöms vara av särskild
betydelse att den totala
arealen bibehålls eller blir
större, samt att den
ekologiska kvalitén bibehålls
eller förbättras.

Ängs- och betesmarksinventeringen
klass restaurerbar ängs- och betesmark,
Skogsstyrelsens objekt med
naturvärden, lövskogsinventeringens
klass 3, ädellövskogsinventeringen klass
3, våtmarksinventeringen klass 3 och 4
samt skogsbrukets klass naturvatten.

Visst naturvärde –
naturvärdesklass 4

Varje enskilt område
behöver inte vara av
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald regionalt,
nationellt eller globalt, men
det bedöms vara av
betydelse att den totala
arealen bibehålls eller blir
större, samt att den
ekologiska kvalitén bibehålls
eller förbättras.

Motsvarar inte någon klass i de större
nationella inventeringarna. Motsvarar
ungefär generellt biotopskydd som inte
uppfyller kriterier för högre
naturvärdesklass.

Naturvårdsarter
Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild
betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och
är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på
Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar också signalarter (vilka
indikerar ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000)
och regionala och lokala ansvarsarter.
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Rödlistade arter
Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som
utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken
för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i
nedan. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade. (Artdatabanken 2015)
Tabell 2. Rödlistans kategorier
Nationellt
utdöd

Akut
hotad

Starkt
hotad

Sårbar

Nära
hotad

Livskraftig

Kunskapsbrist

Ej bedömd

RE

CR

EN

VU

NT

LC

DD

NA / NE
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Bilaga 2
Naturvärdesobjekt
Område 1 – Skog och träd
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2
Biotop: Aldominerad blandlövskog
Beskrivning och naturvärden:
Aldominerad lövblandskog med inslag av grov ek. Bedöms ha en rik lundflora men då det var mycket
torrt vid inventeringstillfället var detta lite svårbedömt. En bäck rinner via en ravin genom området där
spår av tidigare dämning observerades. Bäckstjärnmossa var en karaktärsart vid bäcken. Ett större
bestånd av strutbräken samt lundstjärnblomma observerades. Ställvis gott om död ved. Området
bedöms ha varit mycket fuktigare då alarna hade välutvecklade socklar. Enstaka grova sälgar i kanten
av området gynnar vårflygande insekter bland annat vildbin.Aldominerade skogar är en bristvara i
södra Sveriges skogar därav den höga värdeklassningen. Alticka observerades på flera träd. Rikt
fågelliv bland annat trädgårdssångare, härmsångare med flera arter. Gott om spår av födosökande
hackspettar möjligen mindre hackspett. Detta område tillsammans med område 2 utgör en grön kil mot
Stadsparken i Ulricehamn.

Område 2 – Skog och träd
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2
Biotop: Ekdominerad blandlövskog
Beskrivning och naturvärden:
Eken dominerade detta område men med ett visst inslag al. Inga äldre individer av ek. En rik lundflora
där skogsnävan dominerade markskiktet. Stare häckade i ett hålträd.

Område 3 – Skog och träd
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3
Biotop: Blandlövskog
Beskrivning och naturvärden:
Blandlövskog med inslag av en del ädla lövträd som alm och ek. En del död ved. Spår av mänskliga
aktiviteter. Ganska fattigt fältskikt. Rikt fågelliv.

Område 4 – Skog och träd
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2
Biotop: Alsumpskog
Beskrivning och naturvärden:
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En alsumpskog som troligen har dränerats på senare år. Välutvecklade socklar tyder på att området
varit mycket fuktigare tidigare. Fältskiktet dominerades av älgört en art som snabbt tränger in när det
blir lite torrare. Stare (VU) häckade i ett hålträd. Även ett eller eventuellt två par av rödvingetrast
observerades. Rikt fågelliv för övrigt. Spår av vedlevande insekter i en högstubbe. Alsumpskogar är en
bristvara i södra Sveriges skogar därav den höga värdeklassningen.

Område 5 – Park och trädgård
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4
Biotop: Gräsyta med en gles trädrad.
Beskrivning och naturvärden:
Kortklippt gräsmatta med planterade träd. Ett flertal bärande träd av oxel och rönn. Dessa utgör en
viktig födokälla för bland annat fåglar men har också betydelse för pollinerande insekter.

4

Bilaga 3
Värdeelement
1. Mycket grov ek.
2. Sälgar
3. Sälg – bild saknas.
4. Högstubbe med insektsgnag samt spår av födosökande hackspett.

Värdeelement 1, Grov gammal ek.
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Värdeelement 2, Äldre sälg.

Värdeelement 4, Högstubbe med insektsgnag.
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Bilaga 4
Foton av naturvärdesobjekt

Bäcken i bäckravinen område 1 med strutbräken i bakgrunden

Bäckrundmossa vid bäcken
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Ett gammalt dämme i bäcken, område 1

Lundmiljön med skogsnäva, område 2
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Alskogen, område 4

Allén med bärande träd, område 5
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